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Dank.
Dank u wel voor de vele kaartjes en ondersteunende woorden.
Maandag 28 november start het traject van bestralen dat doorloopt tot 13 januari.

SCHOOLFRUIT.
Deze week weer 2 bekende fruitsoorten en ook een heel nieuwe groente. Lekker
spannend om deze groente eens te eten.
Rettich
Mandarijn
Appel
Qua smaak is de witte rammenas, in Nederland ook wel Rettich
genoemd, goed vergelijkbaar met radijs. Hoewel ze wat milder van
smaak zijn, is het meest opvallende toch wel de lichte, iets bittere
pittigheid, die wordt veroorzaakt door mosterdolie die in de rettich
zit. Rettich ziet eruit als een grote, witte winterpeen. De groente
behoort tot dezelfde familie als de koolgewassen. De witte wortels
van rettich zijn zo’n 20 tot 30 cm lang. De oorsprong van rettich ligt
waarschijnlijk in Azië. Wist je dat Rettich ook veel gebruikt wordt in
sushi? De groente is lang ‘uit de mode’ geweest (een vergeten
groente!) maar uiteindelijk herontdekt door Duitsers. Als gevolg hiervan werd de Duitse naam ook in Nederland
overgenomen. Ook lekker als snack met een dipsausje gemaakt van magere yoghurt en verse kruiden zoals
bieslook!
Onze fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Op de andere dagen graag zelf fruit aan uw kind(eren) meegeven?
Video.
Net als andere jaren moeten onze stagiaires weer video-opnamen gaan maken van
hun leertraject in de klas.
Deze opnamen worden alleen binnen de opleiding gebruikt en komen niet naar
buiten.
Daarnaast volgen 2 collega’s een opleiding op rekengebied en ook daar zullen
opnamen gemaakt moeten worden van leergesprekken met kinderen. Ook deze
opnamen worden alleen binnen hun opleiding gebruikt.
Als u uw kind(eren) liever niet op deze opnamen wilt hebben, wilt u dat dan even bij
mij aangeven?
Zespri.
Ze stroomden binnen, die laatste 14 stickers. Dank jullie wel. We hebben nu al een beginnetje voor volgende jaar.
De verzamelposter is opgestuurd en nu maar wachten op de ballen.
Schoenendozen,
De 89 dozen zijn vorige week naar het verzamelpunt in Pesse gebracht.
Op school zijn de dozen nog nagekeken en aangevuld met zeep en tandpasta en vervolgens dicht gemaakt met een
elastiek.
89 dozen zijn er dus weggebracht en dat is een mooi aantal.
Alle versierders en vullers, namens de kinderen die een doos gaan ontvangen, ontzettend bedankt.

JOGG
We hebben al veel brieven en enveloppen teruggekregen. Wilt u nog even kijken of u hem nog heeft liggen?
Dan graag inleveren. Zowel bij een positieve als negatieve reactie zien we uw envelop nl. graag terug in deze doos.
De doos staat in de Vlinderzaal.
Ducktypen.
Er is een groep kinderen die Ducktypen hebben verlengd, er zijn ook nieuwe starters. Zo is er naast groep 5 nog
een leuke groep aan het typen.
Ik heb nog niet van alle verlengers (€ 20,00) / nieuwe starters (€ 25,00) de bijdrage mogen ontvangen. Graag zsm.
Vrije vrijdag.
Vrijdag 25 november is de tweede extra vrije vrijdag voor de groepen 1 t/m 4. (zie kalender).
PIETENGYM
Op woensdag 30 november organiseren Gymnastiekvereniging D.O.S. Zuidwolde en Van Genne Schoenen
PIETENGYM in de sporthal van Zuidwolde. Pietengym is voor alle kinderen t/m groep 4 uit Zuidwolde en omgeving.
Peuters en groep 1/2 zijn welkom van 15.00 tot 16.00 uur en kinderen van groep 3/4 van 16.00 tot 17.00 uur.
Opgave is niet nodig, maar zet al wel vast je (oude) schoentje bij Van Genne Schoenen, dan zorgt Sinterklaas dat
het op 30 november gevuld in de sporthal komt!

